Studieverenging Hysteresis
Hysteresis is opgericht in het jaar 1996 door een stel fanatieke werktuigbouwkunde
studenten. Voordat het Hysteresis werd, heeft het nog een aantal jaar gefunctioneerd onder
de naam FE360. Toen dat wat minder ging, heeft de vereniging een nieuwe start gemaakt
onder de naam Hysteresis. Sinds een aantal jaar zijn de bestuursleden bezig om van
Hysteresis een actieve vereniging te maken en met een variatie van enthousiaste leden gaat
dit zeker de goede kant op.

De verbinding tussen student en bedrijf
Studievereniging Hysteresis is er voor de studenten van de opleidingen Werktuigbouwkunde
en Elektrotechniek. Als studievereniging willen wij de brug vormen tussen de studenten en
het bedrijfsleven door onder andere onze stagemarkt te blijven realiseren. Verder zijn wij
met diverse bedrijven in gesprek om hiermee te gaan samenwerken door diverse excursies
en borrels te organiseren.

Shirtsponsoring
Shirtsponsoring introkamp
Het logo van uw bedrijf komt op het T-shirt van het introductiekamp. Dit zijn 120 T-shirts
voor nieuwe studenten, plus 20 T-shirts voor de begeleiders. Deze vorm van sponsoring is
enerzijds aantrekkelijk omdat nieuwe studenten vanaf het begin van hun studie met uw
bedrijf geconfronteerd worden; anderzijds omdat het introductiekamp activiteiten in grote
steden bevat. Dit jaar zal de groep van 140 studenten een dag in het centrum van Den Bosch
rondlopen.
Prijs:

€500,-

Shirtsponsoring Wintersport
Het logo van uw bedrijf komt op de trui te staan van de studenten die mee gaan op
wintersport. Dit betreft studenten van de studie werktuigbouwkunde of elektrotechniek.
Dit jaar probeert de vereniging weer een wintersport te organiseren. Mocht het zo zijn dat
deze door welke reden dan ook niet door gaat, wordt het sponsorbedrag weer teruggestort
op de rekening van het bedrijf.
Prijs:

www.hysteresis.nl

€300,-

hysteresis@hr.nl

Sponsoring op de website en Facebook pagina
Bedrijfsprofiel op de website
Het profiel van uw bedrijf zal op de website van studievereniging Hysteresis worden
geplaatst. Hier kan het bedrijf haar eigen tekst neerzetten, met eventueel de gegevens van
uw contactpersoon. Daarnaast wordt ook het logo van uw bedrijf op de homepage gezet.
Zie www.hysteresis.nl
Prijs:
- half jaar
- heel jaar

€300,€500,-

Facebook
Sinds kort heeft de vereniging een Facebook pagina, die met de week groeit in populariteit.
Wij bieden bedrijven aan om berichten via ons te plaatsen op deze pagina. Dit kan
bijvoorbeeld een vacature of evenement zijn. De regelmaat wordt in een
samenwerkingsovereenkomst met het bedrijf en de vereniging vastgesteld.
Zie www.facebook.com/svhysteresis
Prijs:
- Eén maand
- Half jaar
- Heel jaar

€100,€300,€500,-

Activiteiten
Excursies en Lezingen
Wij kunnen u in contact brengen met de Hogeschool Rotterdam voor een excursie of lezing
voor werktuigbouwkundige studenten. Dit betekent dat uw bedrijf op een lijst wordt gezet,
waarna aan het eind van het schooljaar wordt gekozen welke bedrijven hieraan deelnemen.
Hoe werkt het?
Studenten van de studie werktuigbouwkunde zijn verplicht om in het eerste en tweede jaar
meerdere excursies en lezingen bij te wonen. Aan het begin van het jaar krijgen deze
studenten een map met daarin alle excursies en lezingen, inclusief de data. Vervolgens
schrijven de studenten bij meerdere opties in en moeten dan ook bij deze ook aanwezig zijn.
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Als u een lopende samenwerkingsovereenkomst of sponsorcontract heeft bij de vereniging
wordt u beschouwt als partner en zullen wij ons uiterste best doen om uw bedrijf te
verzekeren van een positie in deze map. Hier zijn dan geen verdere kosten aan verbonden.

Stagemarkt (vol = vol)
Uw bedrijf zal aanwezig zijn bij onze populaire stagemarkt en krijgt dan ook een stand. Deze
dag zal veel studenten trekken (werktuigbouwkundig en elektrotechnisch) die opzoek zijn
naar stages, afstudeerstages of een mogelijke baan na hun studie.
Elk jaar wordt de stagemarkt in samenwerking met Hogeschool Rotterdam georganiseerd.
Net als bij de excursies en lezingen worden de bedrijven uitgekozen uit een grote lijst.
Als u een lopende samenwerkingsovereenkomst of sponsorcontract heeft bij de vereniging
wordt u beschouwt als partner en zullen wij ons uiterste best doen om uw bedrijf te
verzekeren van een positie op de stagemarkt. Hier zijn dan geen verdere kosten aan
verbonden.
Diner Night
Er zal een diner plaatsvinden tussen uw werknemers en bepaalde studenten die in uw bedrijf
geïnteresseerd zijn voor een stageplek of eventuele baan na de studie. Zo zal het bedrijf en
de student persoonlijk met elkaar in contact komen.
Prijs: afhankelijk van de kosten en de grootte van de groep is een eventueel sponsorbedrag of
onkostenvergoeding nader overeen te komen.
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Sponsoring in het gebouw
Folders
Uw bedrijf mag folders bezorgen op ons adres, waarna de vereniging deze zal uitdelen onder
de desbetreffende doelgroep.
Prijs:

€100,-

Collegeblokken en pennen
Uw bedrijf mag collegeblokken en pennen bezorgen op ons adres, waarna de vereniging
deze al uitdelen onder de desbetreffende doelgroep.
Prijs:

€100

Overige
Naast de bovengenoemde punten kan een bedrijf natuurlijk ook zelf met een inbreng
komen. Hier kunt u denken een borrel, pub quiz, barbecue, paintball, etc.
U zal wel een samenwerkingsovereenkomst moeten hebben met de vereniging voordat deze
activiteiten kunnen worden georganiseerd.
Dit kan in overleg met een van de acquisiteurs van de vereniging.

www.hysteresis.nl

hysteresis@hr.nl

